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Hegnsynet og vurderingsmænd i henhold til 
mark- og vejfredsloven har ret til et vederlag, 
når de udfører opgaver efter hegnsloven, 
mark- og vejfredsloven, samt udstykningslo-
ven.

Når hegnsynet modtager en skriftlig begæring, indtræ-
der en pligt til at betale vederlag. Vederlaget betales, 
når hegnssagen er afsluttet, enten ved endelig ken-
delse eller et forlig ved hegnssagens behandling, gen-
optagelse eller tvangsfuldbyrdelse, medmindre klager 
forinden har hævet sagen. Hegnsynet har ret til et ve-
derlag for hver indbragte sag1.

Hvis hegnssagen hæves
Hæves en hegnssag, før der har været afholdt åsted-
møde, har formanden ret til et vederlag på 700 kr. Ve-
derlaget skal betales af den, der har begæret hegn-
synsforretningen.

Vederlaget i § 3
Efter udstykningsloven er det fastsat, at hegnsynet be-
handler sagen om fordeling af sagsomkostningerne ved 
en skelforretning efter reglerne i hegnsloven om hegns-
synsforretninger, derfor fastsættes vederlaget ved en 
skelforretning efter taksterne i bekendtgørelsens § 2.
Såfremt en begæring om fordeling af sagsomkostnin-
gerne ved en skelforretning frafaldes, behandles sagen 
ligeledes efter reglerne i hegnsloven om hegnsynsfor-
retninger. Dette vederlag fastsættes efter taksten i be-
kendtgørelsens § 2, stk. 3.

Hvornår kan hegnsynet kræve forudbetaling
Ved behandling af en hegnssag kan der ikke kræves 
forudbetaling af eller sikkerhedsstillelse for vederlag til 
hegnsynet. Dette følger af, at vederlaget skal betales af 

1 Bendt Berg, Hegnsloven med kommentarer, 4. udgave, side 
411.

den part, som der er bestemt i forliget eller kendelsen til 
at skulle udrede vederlaget. Normalt betales vederlaget 
af den part, hvem kendelsen går imod. 
Derimod kan der for afholdelse af en vurderingsforret-
ning efter mark- og vejfredsloven kræves forudbetaling 
af vederlag til de vurderingsmænd, der deltager ved 
vurderingsforretningen. Vederlaget skal betales af ska-
delidte.

Regulering af vederlagstaksterne
Vederlagstaksterne for hegnsynssager og vurderings-
forretninger forventes reguleret hvert år den 1. januar i 
henhold til stigningen i det generelle statslige pris- og 
lønindeks. Reguleringen gælder for hegnsynssager og 
vurderingsforretninger, der indbringes fra og med den 
dato, hvor en ny bekendtgørelse træder i kraft.

Omkostninger ved opkrævning
Der kan ikke opkræves særskilt betaling for omkostnin-
ger ved opkrævning af hegnsynets fordringer.
Det gælder dog ikke i inddirvelsestilfælde, da man her 
vil komme ud for, at der påbeløber renter og rykkerge-
byrer, jf. lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, 
som både vederlagene efter hegnsloven og mark- og 
vejfredsloven er omfattet af.

Ved ophævelse eller ændring af en kendelse
Hegnsynets vederlag skal efter hegnslovens § 46 nor-
malt betales af den part, som taber hegnssagen. Så-
fremt hegnsynets kendelse ophæves som ulovlig, kan 
hegnsynet ikke opkræve et vederlag hos sagens parter. 
Et betalt vederlag skal derfor tilbagebetales. Såfremt 
retten ændrer hegnsynets kendelse, skal vederlaget 
ikke tilbagebetales. Retten kan dog ændre fordelingen 
af vederlaget, hvilket kan medføre, at hegnsynet helt el-
ler delvist skal betale tilbage, hvorefter hegnsynet kan 
opkræve beløbet hos modparten i hegnssagen.

Fakta om vederlag til hegnsynet og vurde-
ringsmænd efter mark- og vejfredsloven 
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